DĀRZU DIZAINA KURSI
Pasniedzēja: Aija Borisova, beigusi Dārzu dizaina bakalauru University of Greenwich, UK
(Apvienotajā karalistē). Strādājusi Valmieras pilsētas pašvaldībā par ainavu dizaineri. Pašlaik
darbojās kā pašnodarbināta persona un piedāvā ainavu un dārzu dizaina pakalpojumus, veido arī
kartes.
Mērķauditorija: Ikviens, kas sava dārza plānošanu un iekārtošanu vēlas veikt pats, ikviens, kurš
savu turpmāko karjeru redz dārzu projektēšanas jomā.
Kursa mērķis: Spēt analizēt esošo situāciju, izveidot konceptu, izstrādāt, aizstāvēt - demonstrēt
savu projektu. Kurss dos iespēju paplašināt savu redzesloku ainavas un dārzu dizainā.
Noslēguma darbs: Izstrādāts un noformēts dārza projekts.
Kursa procesa organizācija: 4 mēneši, kontaktlekcijas katru piektdienu no plkst. 17:30-20:30.
Maksa par kursiem: 122 EUR mēnesī

Lekciju un praktisko nodarbību plāns:
1.lekcija: Iepazīšanās, pieredzes stāsti.
2. lekcija: Izcili parki un dārzi pasaulē
3. lekcija: Dārzu vēsture
4. lekcija: Augu dizains
5. lekcija: Dārza struktūras pamatprincipi, mērogs, dārza mērīšana, augšņu veidi
praktiskā nodarbība: Esošās situācijas analīze, robežu zīmēšana, komunikāciju iezīmēšana,
sarkanās līnijas, esošie kokaugi.
Uz nodarbību līdzi jāņem:
- teritorijas plāns un/ vai topogrāfijas plāns, ko vēlas plānot
- ēkas vai ēku plānus, kas atrodas teritorijā
6. lekcija: Dizaina teorija. Dizaina koncepta izveide.
Praktiskā nodarbība: funkcionālais zonējums un analīze, dizaina koncepta izveide, skices.
7. lekcija: Dārza dizaina izveide.
Praktiskā lekcija: dizaina izveide 2d plānā, apstādījumu skices.
8. lekcija: Materiāli, to izvēle.
Praktiskā lekcija: Praktiska darba izstrāde- cietā ieseguma celiņu un laukumu zīmēšana teritorijā,
apstādījumi
9. Lekcija: Arhitektūras mazās formas. Baseini un strūklakas, Dārza apgaismojums.
Praktiskā lekcija: Praktiskā darba izstrāde - arhitektūras mazo formu iekļaušana dārza dizaina
plānā, apgaismojuma plāna izstrāde.
10. lekcija: Tehniskie zīmējumi, ieskats datorprogrammu izvēlē.
Praktiskā nodarbība: Dārza rasējums mērogā. Turpmāka dārza dizaina izstrādes gaita.
11. lekcija: Augi un to klasifikācija. Koki dārzā, parkā, augļu koku izvietošana dārzā.
Praktiskā nodarbība: Projekta izstrādes gaita. Dārza zonas projektēšana.
12. lekcija: Krūmi, vīteņaugi.
Praktiskā nodarbība: Augu specifikācijas, stādīšanas plānu veidošana. Apzīmējumi.
13. lekcija: Ziemcietes, graudzāles, zemsedzes augi.
Praktiskā nodarbība: Dārza labiekārtojuma projekta analīze un korekcija.
14. lekcija: Augu kopšana.
Praktiskā nodarbība: Augu kopšanas plānošana.
15. lekcija: Vides objektu dizains.
Praktiskā nodarbība: Labiekārtojuma plāna zīmēšana un noformēšana.
16. lekcija: Izveidoto darbu prezentēšana.

